Opis
StretchCare to produkt o wyjątkowo skutecznej
formule zawierający kwas hialuronowy, DMAE
(dimetyloaminoetanol), pierwiastki śladowe oraz
witaminę B5, by uzyskać efekt napięcia i
wzmocnienia skóry.

SPECYFIKACJA:


EFEKT WZMOCNIENIA TKANEK SKÓRNYCH
DMAE wywołuje efekt liftingu i naprężenia. Tkanki
wspierające skórę zostają bardzo wzmocnione.



POPRAWA JAKOŚCI SKÓRY
Dzięki kwasowi hialuronowemu, jego właściwościom
nawilżającym i odbudowującym, komórki otrzymują
intensywną dawkę substancji odpowiedzialnej za
nawodnienie i regenerację. Umożliwia to skórze
odzyskanie jej napięcia.



WZMOCNIENIE NATURALNYCH MECHANIZMÓW OBRONNYCH SKÓRY
Pierwiastki śladowe oraz witamina B5 wspólnie wzmacniają naturalne mechanizmy
obronne skóry przeciwko wolnym rodnikom, co skutkuje młodszą i świeżej
wyglądającą skórą.



ZMNIEJSZENIE EFEKTÓW ROZCIĄGNIĘCIA
DMAE wzmacnia poluzowane włókna kolagenowe, co zmniejsza szerokość
uszkodzeń skóry oraz łagodzi efekt typowej dla nich pigmentacji.

Dodatkowe informacje
TWARZ I CIAŁO:
Dzięki efektowi wzmocnienia i tonizacji, StretchCare poprawia napięcie powierzchniowe
skóry, szczególnie po zabiegu modelującym, liposukcji oraz przy opadaniu skóry w wyniku
starzenia.
WIDOCZNE REZULTATY
Skóra jest lepiej napięta i wzmocniona. Rysy twarzy się wyostrzają, owal twarzy idealnie
wyrzeźbiony i wyrazisty.
Skóra jest gładsza, lepiej napięta, wzmocniona, "podniesiona".
Twarz odzyskuje poprzednie napięcie i elastyczność.
Efekty rozciągnięcia w znacznym stopniu zostają złagodzone, a pigmentacja zdecydowanie
mniej wyraźna. Efekt rozjaśnienia skóry.

Opis
Linia gotowych, zmieszanych koktajli CytoCare
obejmująca 3 różne stężenia kwasu hialuronowego:
32 mg, 16 mg i 2 mg.
Główny skład CytoCare jest identyczny, jednak
logiczne i niezbędne było dostarczenie kwasu
hialuronowego
w różnych stężeniach w odpowiedzi na potrzeby
różnych grup wiekowych oraz różnych rodzajów
skóry.
Wygodniejsza dla lekarzy formuła gotowego do
użycia koktajlu, bez potrzeby mieszania.

SPECYFIKACJA:









SPŁYCA NAWET GŁĘBSZE ZMARSZCZKI
INTENSYWNE ZAGĘSZCZENIE I REGENERACJA SKÓRY WŁAŚCIWEJ
GŁĘBOKIE NAWODNIENIE
EFEKT PRZECIWUTLENIANIAJĄCY I OCHRONNY
ZAPOBIEGA POJAWIENIU SIĘ "PIERWSZYCH ZMARSZCZEK"
UTRZYMUJE BIOLOGICZNĄ RÓWNOWAGĘ
SKÓRY
ZAPEWNIA INTENSYWNE ODŻYWIANIE SKÓRY
ZAPEWNIA PROMIENNOŚĆ I BLASK

WIDOCZNE REZULTATY

Biologiczny kapitał skóry jest zachowany, a efekty starzenia zatrzymane. Intensywne
nawodnienie i regeneracja skóry.
Widocznie lepsza kondycja skóry, wyjątkowo promienna i elastyczna. Powraca naturalnie
młody wygląd.

Opis
HairCare to unikatowy produkt zawierający naturalne składniki, połączone w bardzo
skutecznym stężeniu. Dzięki swojej ekskluzywnej formule, HairCare może pomóc w wielu
problemach z włosami.

SPECYFIKACJA:


STYMULACJA MIESZKÓW WŁOSOWYCH
Arginina, glutamina, glicyna i ornityna są niezbędne
dla wzrostu komórkowego. W wyniku zaaplikowania
tych składników odżywczych na poziomie
kapilarnym, skóra właściwa wzmacnia korzeń włosa,
co powoduje bujny wzrost włosa.



WZMOCNIENIE I OCHRONA WŁÓKNA
KAPILARNEGO
Cysteina i cynk, dwa główne składniki keratyny
tworzące włókno kapilarne wykorzystywane są, by wyrosły zdrowsze i lepiej
wyglądające włosy.



STYMULACJA WZROSTU
Witaminy z grupy B, powodujące odnowę torebki włosowej, przyczyniają się do
stymulacji wzrostu.



ZMNIEJSZENIE EFEKTU UTRATY WŁOSÓW
Zarówno w przypadku androgenicznej (łojotok), jak i egzogennej (stres, zmiana pór
roku) przyczyny.



ODŻYWIENIE I NAWILŻENIE SKÓRY GŁOWY
HairCaire odgrywa także istotną rolę w syntezie niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych, odżywiających tkanki wokół mieszków włosowych., zapobiegając ich
przesuszaniu, co zapobiega powstawaniu łupieżu.

WIDOCZNE REZULTATY
HairCare łączy w sobie ożywiające, odżywcze i stymulujące składniki wymagane, by
poprawić strukturę włosów, regulować wydzielanie sebum, stymulować wzrost oraz
spowolnić wypadanie włosów.
Zapobiega nawrotom łupieżu, gdyż odbudowuje międzykomórkowe spoiwo i zachowuje
funkcję ochronną skóry głowy. Włosy pełne blasku, mocne i ożywione.

Opis
CelluCare to doskonały koktajl który zawiera
trzy główne składniki: kwas hialuronowy,
kofeinę oraz pierwiastki śladowe.

SPECYFIKACJA:


ROZBICIE ZBITEGO CELLULITU
Dzięki wykorzystaniu kwasu hialuronowego
hydrolizującego błony komórkowe, następuje
uwięzienie adipocytów odpowiedzialnych za
pojawianie się grudek tłuszczu w tkankach. Tłuszcz
zostaje uwolniony.



AKTYWIZACJA SPALANIA TŁUSZCZU,
REDUKCJA ZAPASÓW TŁUSZCZU
Zawierający składnik spalający tłuszcz, CelluCare
stymuluje redukcję tłuszczów i przekształca je w
źródło energii. Ponadto, pierwiastki śladowe maksymalizują aktywność odpowiednich
enzymów.



NASILENIE MIKROCYRKULACJI ORAZ DRENAŻU
Kofeina pobudza mikrocyrkulację skórną, przyczyniając się tym samym do eliminacji
rozłożonych kwasów tłuszczowych.



POPRAWA WYGLĄDU ZEWNĘTRZNEGO TKANKI SKÓRNEJ
Nawilżające właściwości kwasu hialuronowego nadają skórze miękkość i gładkość.
Pierwiastki śladowe pobudzają komórki i bardziej wzmacniają skórę. Kwas
hialuronowy dodatkowo kondycjonuje i wygładza skórę.

Dodatkowe informacje
Kuracji CelluCare mającej na celu eliminację cellulitu może towarzyszyć drenaż limfatyczny
(cellu M6) lub elektrostymulacja (Alice), jak też może ona być końcowym etapem liposukcji.
W dwóch tych przypadkach daje znakomite efekty.
WIDOCZNE REZULTATY
Naukowo opracowana formuła CelluCare zawiera mieszankę skutecznych składników, a jej
oczywiste rezultaty są widoczne gołym okiem na różnych etapach:
Eliminowane są obszary składowania tłuszczu, co poprawia zarys sylwetki.
Pacjenci odczuwają intensywny efekt wygładzenia; "skórka pomarańczowa" w widoczny
sposób zanika.

Opis
REVITACARE BIO-REVITALISATION to
ekskluzywne połączenie wysokiej lepkości
Kwasu Hialuronowego oraz Multiwitamin, które
dzięki swojej doskonałej kompozycji pozwalają
uzyskać zaskakujące rezultaty w rewitalizacji
skóry.
Zawarty w preparacie Kwas Hialuronowy o
stężeniu 1% nawilża skórę dodając jej
sprężystości i witalności, natomiast kompleks
Multiwitamin pozwala przywrócić naturalna
równowagę skóry.

SPECYFIKACJA:


MINIMALIZACJA DROBNYCH ZMARSZCZEK
SPOWODOWANYCH ODWODNIENIEM SKÓRY.
Umożliwia głębokim rezerwom wodnym nawilżenie
górnych warstw skóry.



INTENSYWNIE I GŁĘBOKO NAWILŻONA
SKÓRA.
Zwiększona aktywność wodna – wykorzystanie
rezerw.



SPEKTAKULARNY BLASK I PROMIENISTOŚĆ.
Dzięki zawartości określonych witamin.



DZIAŁANIA PRZECIWUTLENIAJĄCE.
Zapobieganie procesowi starzenia się i korekta jego skutków w związku z czynnikami
zewnętrznymi i wewnętrznymi.

Dodatkowe informacje
Oba rodzaje sterylizacji wykorzystywane w procesie produkcji
REVITACARE umożliwiają zachowanie:




kwasu hialuronowego o dużej lepkości (sterylizacja parowa/termiczna)
pełnych właściwości witamin (filtracja)

*Szczególnie zalecane do wypełniania kurzych łapek oraz zmarszczek wokół ust, których nie
można leczyć z pomocą usieciowanego kwasu hialuronowego.
WIDOCZNE REZULTATY
Skóra staje się gładsza, bardziej napięta i nawilżona, wygląda zdrowiej , zmarszczki stają się
mniej widoczne: skóra wygląda młodo!
Skóra staje się spektakularnie promienna i pełna blasku. Poprzednio widoczne oznaki
starzenia znikają.
CERTYFIKAT JAKOŚCI

R-Fine to natychmiastowe nawilżenie,
odmłodzenie i poprawa jakości skóry.
Starzenie skóry
Skóra jest największym organem i pełni wiele
istotnych zadań przyczyniając się do
efektywniejszego funkcjonowania całego
organizmu. Niestety jest ciągle narażona na
negatywny wpływ czynników zewnętrznych
(zmienna temperatura, wiatr, promieniowanie
słoneczne) oraz wewnątrz pochodnych (starzenie,
płeć itp). Pierwszymi oznakami starzenia się
skóry twarzy są pojawiające się drobne linie,
zmarszczki i utrata napięcia. Następnie zmarszczki stopniowo pogłębiają się, a skóra
wiotczeje.
Rozwiązanie problemu: R-Fine
R-Fine jest produktem uzupełniającym poziom nawilżenia i elastyczności skóry, który pod
wpływem procesu starzenia znacznie się obniża. Hialuronian sodu jest substancją naturalnie
występującą w komórkach skóry. Z wiekiem ilość tej substancji zmniejsza się, czego
rezultatem są pojawiające się zmarszczki. R-Fine uzupełnia deficyt hialuronianu sodu.

Korzyści stosowania hialuronianu sodu
Hialuronian sodu jest istotą zdrowiej tkanki i może znacznie spowalniać proces starzenia. RFine jest preparatem, który dzięki swym właściwościom rewitalizuje skórę i zatrzymuje jej
młody wygląd:
· nawilżenie
Hialuronian sodu to istotny element w trójwymiarowej
strukturze składników macierzy zewnątrzkomórkowej.
R-Fine dostarcza skórze z oznakami starzenia hialuronian
sodu, zwiększając jej gęstość i przywracając jędrność.
· fibroblasty
Hialuronian sodu przywraca idealne fizjologiczne
środowisko do wzmożonej proliferacji i migracji
fibroblastów.
· oczyszczające działanie antyrodnikowe
Hialuronian sodu dzięki specyficznej strukturze
chemicznej, masie cząsteczkowej oraz stężeniu kwasu,
skutecznie chroni fibroblasty przed cytotoksycznym
działaniem wolnych rodników.
· wypełnienie
R-Fine daje natychmiastowe rezultaty wypełniające i
napinające skórę.
Wskazania
R-Fine zalecany jest w celu ogólnego odmłodzenia i
zagęszczenia skóry twarzy, szyi, dekoltu i grzbietów dłoni. Może być stosowany do
wszystkich rodzajów skóry. Szczególnie polecany u pacjentów: -palących -prowadzących
intensywny tryb życia, narażonych na stres -o poszarzałej i pozbawionej blasku skórze -o
zniszczonej promieniowaniem UV skórze (przedawkowanie słońca i solarium) - prewencyjnie
dla każdego Najlepsze rezultaty uzyskuje się przy zastosowaniu zabiegu mezolift preparatem
R-Fine w przypadku skóry suchej, ale zastosowany dla skóry tłustej pomaga jej odzyskać
świeży, naturalny wygląd skóry.
R-Fine
R-Fine to czysty kwas hialuronowy (15mg/ml) pakowany w 2 ml sterylne strzykawki.
R-Fine to bezpieczny , łagodny i naturalny sposób odmładzania i rewitalizacji skóry.
Wskazania: zwiększenie uwodnienia i elastyczności skóry twarzy, szyi, dekoltu i dłoni.
Częstotliwość zabiegów:
początek kuracji 2-3 zabiegi w odstępie 2-4 tygodni, zabiegi podtrzymujące/korygujące co 23 miesiące.
Po zabiegu:
nie należy nakładać makijażu do 12 godz. po zabiegu unikać ekspozycji na promieniowanie
UV, słońca, sauny przez 2 tyg. po zabiegu po zabiegu może wystąpić rumień i utrzymywać
się do tygodnia

Rollery
Zabieg Fraxpeel polega na bezpośrednim wprowadzeniu do skóry substancji aktywnych, przy
pomocy specjalnego Rollera.
Roller to urządzenie wyposażone w ruchomy wałek z cienkimi igłami. Te cienkie i krótkie
igiełki na rolce, gwarantują brak urazów i maksymalną efektywność zabiegu. Urządzenie
wykonuje mikrokanaliki, którymi do skóry dostarczane są odpowiednio dobrane substancje
aktywne (Revitacare). Zabieg FRAXPEEL nadaje zniszczonej i zmęczonej skórze blasku i
świeżości poprzez indukcję naturalnego kolagenu, podobnie jak podczas zabiegów
laserowych lub peelingów, nie dając jednocześnie prawie żadnych skutków ubocznych.
Zabieg zwiększa grubość skóry o, około 8%, co czyni go idealnym zabiegiem anti-aging do
pielęgnacji skóry.
Roller przeznaczony jest tylko dla jednego pacjenta i wystarcza do wykonania ok. 15-stu
zabiegów.
Charakterystyka zabiegu:
• Zabieg FRAXPEEL może być alternatywą dla zabiegów laserowych u pacjentów z
przeciwwskazaniami, którzy chcą się poddać mniej inwazyjnym procedurom z mniejszym
ryzykiem.
• Zabieg FRAXPEEL stymuluje naturalne gojenie się ran skóry właściwej, pobudza naturalną
produkcję kolagenu. Terapia FRAXPEEL spłyca zmarszczki, zwęża pory, rozjaśnia i usuwa
przebarwienia a także poprawia koloryt skóry.
• Zabieg FRAXPEEL nadaje zniszczonej i zmęczonej skórze blasku i świeżości poprzez
indukcję naturalnego kolagenu, podobnie jak podczas zabiegów laserowych lub peelingów,
nie dając jednocześnie prawie żadnych skutków ubocznych. Zabieg zwiększa grubość skóry
o, około 8%, co czyni go idealnym zabiegiem anti-aging do pielęgnacji skóry.
• Maksymalną efektywność zabiegu FRAXPEEL uzyskujemy po wprowadzeniu do skóry
poprzez mikronakłucia substancji aktywnych (np. Revitacare). Łączenie zabiegów
laserowych, IPL, RF z FRAXPEEL zwiększa korzyści tych zabiegów i maksymalizuje ich
efekty estetyczne.

Wskazania:
• Trądzik i małe blizny
• starzenie (wiotkość
skóry, drobne
zmarszczki)
• Cellulit
• Rozjaśnianie skóry i
usuwanie przebarwień
• Rozstępy
• Naczynka
• Aktywacja
fibroblastów
• Łysienie
Krok po kroku
• Naturalna metoda
regeneracji skóry
• Krótki czas gojenia
• Dla wszystkich
rodzajów skór
• Nie powoduje stanu
zapalnego oraz blizn
• Może być używane na
całej twarzy, szyi i ciele
W celu
maksymalizowania
rezultatu, aplikację
można powtarzać
bezpieczne, co 10 dni
UWAGA:
• Przeciwwskazania:
ciąża, aktywny zapalny
trądzik, trądzik
różowaty, stany zapalne skóry np. opryszczka
• Jeden Roller Fraxpeel przeznaczony jest do użytku dla jednego pacjenta i wystarcza do
wykonania ok. 15-stu zabiegów.

